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بيان بشأن التفجيرات الت استهدفت الجامع البير بمدينة "كانو

الحمد له ، والصالة والسالم عل رسول اله ، محمد بن عبد اله ، وعل آله
وصحبه ومن وااله ؛ أما بعد فإننا ف جماعة أنصار المسلمين ف بالد

السودان نقدم تعازيناإلخوننا وأهلينا المسلمين بوالية كانو (نيجيريا) ، فيما
أصابهم اليوم من تفجيرات متزامنات أثناء أدائهم صالة الجمعة ف الجامع

البير ، ليتم بعدها إطالق الرصاص عشوائيا عل المصلين من عوام
المسلمين المستضعفين الذين ال يجدون حيلة وال يهتدون سبيال ، منهم

الشيوخ واألطفال و العجزة …
ونحن حينما نتقدم بهذه التعزية نعلن براءتنا من هذا العمل الشنيع ، ومن

أمثاله من األعمال الوحشية الت يتم فيها استهداف أماكن عامة للمسلمين ،
كاألسواق والمدارس والمحطات ... وحت وإن كان ف بعض هذه األماكن
أهل فجورٍ ومعاصٍ ، فهذا ال يبيح دماءهم وأموالهم…فالمسلم معصوم الدم
أينما كان ، ما لم يرتب ما يبيح دمه ، ويأت بناقض من نواقض اإلسالم ،

حيث تنتف ف حقه الموانع…
هذا ما ندين اله به ، وتلك استراتيجيتنا ، غياتنا ف ذلك مرضاة اله سبحانه

، وال نخاف ف ذلك لومة الئم ؛ (وإرضاء الناس غاية ال تدرك)...
هذا الحديث المؤلم ، ويداوي الجرح ه أن يرحم من قتل فنسأل ال
ويشفيهم ، إنه ال شفاء إال شفاؤه ... ونسأله سبحانه أن يعز اإلسالم

والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين ، وينصر عباده
المجاهدين...ونحن حينما نتقدم بهذه التعزية نعلن براءتنا من هذا العمل
يتم فيها استهداف أماكن الشنيع ، ومن أمثاله من األعمال الوحشية الت

وإن كان ف للمسلمين ، كاألسواق والمدارس و المحطات ... وحت عامة
بعض هذه األماكن أهل فجورٍ ومعاصٍ ، فهذا ال يبيح دماءهم

وأموالهم…فالمسلم معصوم الدم أينما كان ، ما لم يرتب ما يبيح دمه ،
ويأت بناقض من نواقض اإلسالم ، حيث تنتف ف حقه الموانع…

هذا ما ندين اله به ، وتلك استراتيجيتنا ، غياتنا ف ذلك مرضاة اله سبحانه
، وال نخاف ف ذلك لومة الئم ؛ (وإرضاء الناس غاية ال تدرك)...

هذا الحديث المؤلم ، ويداوي الجرح ه أن يرحم من قتل فنسأل ال
ويشفيهم ، إنه ال شفاء إال شفاؤه ... ونسأله سبحانه أن يعز اإلسالم

والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين ، وينصر عباده
المجاهدين...
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جماعة أنصار المسلمين ف بالد السودان
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Statement regarding the bombing in Kano

All praise to Allah and peace and salutation be upon the
Messenger of Allah, Muhammad bin Abdullah and salutation

upon his family, his companions and those who follow
:them. As for what follows

Jama`ah Ansar al Muslimeen fe Bilad as-Sudan offers
condolences to our brothers and family in Kano province

(Nigeria) regarding the destruction cause by the successive
bomb blast targeting the central mosque while they were

.praying Salaat al Jum`ah (Friday prayer) today

They were then targeted by random bullets that targeted 
those attending Salah. They were only weak muslims

…among them old men, children and disabled

While extending out condolences we also announce
ourselves free from this despicable action and from all
actions similar to it which are barbaric operations that
target the places of the general muslims like markets,

schools and stations. Even in places of the people of vices



and evils for their sins do not justify spilling their blood. The
blood of the muslim is protected where ever he is as long

as he does not do such an action that makes it permissible
to kill him and does such an action that takes him out of

.Islam

This is what we believe, this is our policy and our goal is the
pleasure of Allah. We do not fear, for the sake of Allah,

those who blame. Pleasing people is not a goal that can be
.attained

We ask Allah to have mercy on those who were killed in this
painful incident and we ask him to cure the wounded for

.cure is only from him

We ask Allah to give honour to Islam and the Muslims and
to destroy Shirk and the Mushrikeen and to help his slaves,

..the mujahideen
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